Evenimente oficiale
Protocol Instituțional

Primirea delegațiilor regiunilor, țărilor străine,
a ambasadorilor şi consulilor
Consiliul Județean Timiș a primit, de-a lungul anilor, vizita unor oficialități
(ambasadori, consuli, miniștri) din nenumărate țări, printre care:

• Statele Unite ale Americii
• Ungaria
• Serbia
• Italia
• Spania
• Canada
• Macedonia de Nord
• Tunisia
• Suedia
• India
• Croația
• Polonia
• Vietnam
• Slovacia

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Austria
Republica Coreea
Republica Moldova
Cehia
Franța
Republica Centrafricană
Bosnia și Herțegovina
Rusia
Japonia
China
Israel
Belarus

Acestea au vizitat Județul Timiș
• pentru a purta discuții cu autoritățile publice locale în perspectiva de a iniția noi
colaborări în domenii de interes comun
şi
• pentru a consolida parteneriatele aflate în derulare.
Discuțiile au acoperit teme diferite, din domenii variate, de interes pentru ambele
părți:
• economie
• social
• administrativ
• tineret
• sănătate
• sport
• agricultură
• cercetare, dezvoltare şi inovare
• dezvoltarea infrastructurii
• atragere de investitori străini în Timiş
• protecția mediului
• energii regenerabile
• prevenirea şi combaterea dezastrelor naturale
• forța de muncă
• cultură
• turism
• cooperare interregională
• educație
• schimburi comerciale
• cooperare transfrontalieră

Reprezentanții Consiliului Județean Timiş
 participă la o serie de evenimente oficiale cu participare externă:
• conferințe internaționale
• simpozioane
• seminarii
• misiuni economice
• mese rotunde.
 promovează judeţul, oportunitățile economice, turistice, de cooperare
interregională, culturale şi artistice prin participarea la:
• întâlniri de lucru
• evenimente
• forumuri internaționale
• expoziții şi târguri.
Scopurile acestor participări şi vizite:
• intensificarea schimburilor comerciale bilaterale
• creșterea numărului investițiilor străine în Timiș
• promovarea produselor autohtone pe piețele străine
• expunerea oportunităților culturale şi turistice din zona
• identificarea unor oportunități şi proiecte de cooperare şi investiții
• schimburi de experiență în diferite domenii
• deschiderea unor posibilități de colaborare de lungă durată între
regiuni

Participarea la diferite evenimente interne şi
internaționale
Conferința Internațională Security Challenges in the Balkans - Participarea a
devenit tradiție pentru Consiliul Judeţean Timiş.
Județul Timiş a ajuns pe scena actorilor implicați în încercarea de a face față
provocărilor de securitate din Balcani, principalele soluții identificate fiind
colaborarea interstatală și interregională prin implementarea unor reforme,
valori, standarde, principii, care să ducă la aderarea la UE și NATO a țărilor
vecine, influențând, pe termen lung nu doar dezvoltarea economiei, ci și întărirea
democrației și a libertăților individuale.
Forumului Cooperării Descentralizate Româno-Belgiene
În anul 2020 Palatul Administrativ a devenit sediul celei de-a 7-a
ediții a Forumului Cooperării Descentralizate Româno-Belgiene, cu
ocazia împlinirii a 30 de ani de cooperare descentralizată între țările
noastre.
2020

 Conferința „From CITY to SMART CITY”
 “The Local Government Economic Congress - II Three Seas Initiative
Forum of Regions”
 Conferința ,,Decarbonizarea transporturilor - Oportunitate pentru
profitabilitate”

Ceremonii și manifestații cu caracter militar și religios de aniversare
și de comemorare
Acestea sunt organizate cu participarea invitaților din regiunile înfrățite cu
județul Timiș, întărind astfel legăturile cu partenerii noștri interni și externi.
Ziua Județului Timiș
În fiecare an, județul Timiș marchează, în data de 28 iulie, instaurarea
administrației românești în județ, ca urmare a retragerii trupelor de
ocupație de pe teritoriul comitatului Timiș.

Sunt organizate mai multe zile de:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

programe culturale şi artistice
momente şi ședințe festive
reuniuni de lucru
delegații oficiale
recepții oficiale
evenimente organizate pentru a promova specificul şi tradițiile
culturale ale Timișului prin tururi ghidate, deplasări în județ cu vizite
la muzee şi case memoriale
reconstituiri ale unor momente istorice
expoziții
concerte

Ziua Națională a României 1 Decembrie - marcată în fiecare an de ceremonial
militar și religios prin:
 ceremonii militare cu depuneri de coroane, jerbe și buchete de flori la
• Monumentul Eroilor Neamului din Calea Șagului
• Monumentul Ostașului Necunoscut din Parcul Central „Anton Scudier”,
 ceremonia oficială
 paradă militară
 slujba religioasă
 recepție oficială
 expoziții
Comemorarea Revoluției din 1989 - marcarea momentului când Timişoara
a devenit primul oraș din România liber de comunism prin:










plen comemorativ
slujbe comemorative
depuneri de coroane şi candele
lansare de carte
expoziții de artă
expoziții simpozion
acordarea unor titluri de cetățean de onoare
primirea unor vizite

9 mai - Ziua Europei, Ziua Independenței de Stat a României şi Ziua Victoriei
Coaliției Națiunilor Unite
Zi specială, al cărei program festiv include:
 ceremonialul religios
 alocuțiuni susținute de reprezentanți:
• ai autorităților locale şi județene
• ai Corpului Consular din Timişoara
• de deputați din Parlamentul României şi cel European.
 defilări militare pe muzica fanfarei militare la care participă:
• militari
• jandarmi
• polițiști
• pompieri
 expoziții de pictură
 teatru de păpuși
 demonstrații sportive
 spectacole de muzică şi dans
 ateliere de caricatură cu tematică europeană
 Piața Libertății care devine spațiu tradițional destinat standurilor
• fiecărui consulat din Timişoara
• Armatei
• Poliției
• ISU Timiș
• ale altor organizații din Timişoara

Zilele culturilor minorităților timişene
 O particularitate constantă a relației CJ Timiș cu reprezentanțele Corpului
Consular din Timișoara se manifestă prin participarea la Zilele Culturilor
specifice minorităților timișene, care au devenit tradiție mai ales în ceea ce
privește cultura
• sârbă
• maghiară
• germană
• spaniolă
 Manifestațiile includ:
• expoziții fotografice
• ateliere interactive cu specificul țării respective
• dansuri folclorice
• concerte
• târguri cu produse tradiționale.
 Rolul acestor manifestări este de a păstra vii tradițiile și bogăția
multiculturală a zonei noastre.

